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PACKARD
Tutteruuden ja nerokkuuden merkeissä

suo*

ritetun elämäntyön paras palkka on py*
arvonanto, joka varmaan onkin huo*
hyvä
syvä,
saavuttaa kuin taloudelli*
vaikeampi
mattavasti
nen menestys. PACKARD on onnistunut hank*
kimaan molemmat, mutta se kieltämätön arvon*
anto, jota PACKARD tänäpäivänä 29 vuo*
den tuloksellisen työn jälkeen nauttii, on suu*
rempi merkityksellinen
kuin tehtaan ehdoton ta*
loudellinen riippumatto*
muus. Valmistamalla au*
tomobiilejä, jotka pie*
yksityiskohtia
nimpiä
myöten ovat tarkoituk*

senmukaista

rakenneyksityiskohta on mitä tarkimmin aja*
teltu, antaa ehdottoman luottamuksen. Tama
koskee ennen kaikkea moottoria. Jo uiko*
puoleisesti tarkastaessa sitä voi todeta osien
olevan helposti luoksepäästävissä ja että joka
laitteella onorna erikomen voimansiirtonsa
kampiakselista, Tästä johtuen voidaan kaikki
tarkistukset, korjaukset j.n.e, suorittaa toisis*
riippumatta.
Sen kautta, että PAC*
KARD vuoden 1928
moottorimalleissaan edel*
leen on suorittanut paran*
nuksia, on tämä moottori,
kuten aina, ensimmäisellä
sijalla. Liikkuvien osien
painoa on kestävyyttä
vaarantamatta
pienen»
kampiakseli
on
netty,
taan

laatutyötä,

suojaa PACKARD uut*
teruudella ja nerokkuu*

della hankkimaansa ar*
sillä PAC*

vonantoa,

Moottorin käynti on joustava ja värähdyksetön.

KARD on täysin tietoi*
nen siitä, että hyvää nimeä ja pysyvää arvon*
antoa ei voida hankkia kerta kaikkiaan, vaan

hankittavat yhä uudelleen.
Samaten kuin PACKARD*tehtaat tätänykyä
ovat uudenaikaisimmin ja täydellisimmin va*
rustettuja, mitä maailman automobiiliteollisuus
ovat ne

voi näyttää, samaten voi PACKARD automo*
biili, mitä laatuun, loistoon, ajo*ominaisuuk*
siin ja suorituskykyyn tulee, kestää kovim*

mankin kilpailun.
Vaunulle kokonaisuudessaan on tunnus*
omaista rakennepuhtaus ja yksinkertaisuus,
mikä, samalla kun se osoittaa, että jokainen

tehty kokonaan ontoksi
ja siten kevyemmäksi,
kampikammio on varustettu tuuletuslaitteella,
joten voiteluöljyn ohenemisen vaara, johtuen
sylintereissä tiivistyneestä bensiinistä, on pois*
tettu, sillä vaikkapa bensiini sekoittuisikin
öljyyn, kaasuuntuu se kuitenkin melko mata=
lassa lämpötilassa ja tuulettaja imee bensiini*
kaasut kampikammiosta.
Huolimatta siitä, että 6*sylinteriset mootto*
rit seitsemine ja B*sylinteriset yhdeksine run*
sasmittaisine kehyslaakereineen ovat käytän*
nöllisesti katsoen värinättömät, on 1928 vuo*
den malli lisäksi varustettu varmentajalla, jonka
rakenne on yhtä yksinkertainen kuin tehokas.

Hypoidikardanipyörästö takaa
ehdottoman äänettömän kulun.

Moottori,joka
lepää kumialus*
talla, on nyt*

vistetut, kuitenkin ilman että PACKARD'iIIe
ominainen hyvä jousto olisi siitä kärsinyt.
Oheellisesta kuvasta ilmenee se erikoisrakenne,

temmin sijoitettu
jonkun verran

joka

taaksepäin kai*
lelleen,
joten
kampi* ja kar*
daaniakselit tv*
levat samalle vii*
valle.
Tähän

saakka yleisesti käytetyn järe stelmänvarjo*
puolet: murto kardaaninivelissä ja siitä johtu*
vat tehohäviöt on täten poistettu.
Ehkä merkityksellisin uutuus on kuitenkin
tehokas sylinterivoitelu. Kun, nim. moottori
joksikin aikaa jätetään seisomaan, valuu öljy
männän ja sylinterin seinämän välisestä pin*
nasta pois. Käyntiinpantaessa syntyy silloin
suuri kuluminen, puhumattakaan siitä vaarasta,
että moottori mahdollisesti »leikkaa kiinni»
ennenkuin öljyä riittävästi on tullut sylinteri*
seinämille. PACKARD'in sylinterivoitelujär*
jestelmän kautta tulee sylinteriseinämä heti
käyntiin pantaessa tehokkaasti voidelluksi
sylinteriseinämässä olevan pienen öljyreijän
kautta.
Jo viime vuonna käytäntöön otettu uusi
kardaaniveto hypoidhammaspyörillä, jossa kar*
daanivetopyörä on 2" taka*akseliviivan ala*
puolella, on täyttänyt siihen asetetut vaati*
mukset.

PACKARD'in käytäntöönottama keskus*
runkorasvausjärjestelmä, joka tekee mahdolli*
seksi voidella rungon 31 voitelukohtaa yhdellä
yksinkertaisella käden*
liikkeellä, on muodostu*
nut vaunun kestävyy*
delle elinehdoksi. PAC*
KARDin hintaluokassa

käytäntöön PACKARD'in etu*
joka
kokonaan poistaa mahdollisen
jousissa ja
jousikatkeamisen aikaansaaman vaaran.
Jarrut ovat Bendix*malliset mekaaniset neli*
pyöräjarrut, erikoisen tehokkaasti suojatut.
Kussakin jarrussa on kolme jarrukenkää, jotka
on otettu

jarrutettaessa perättäisesti joutuvat toimintaan,

Uusi jousirakenne poistaa kokonaan jousi=

katkeamisen aikaansaaman

vaaran.

siten aikaansaaden joustavan, mutta varman
pysähtymisen.
Edelläolevasta johtuen ei sovi ihmetellä,
että 6*sylinterinen PACKARD moottori 3200
kierroksella kehittää 83 hv. ja B*sylinterinen
samalla kierrosluvulla 109 hv. Suhteessa
sylinteri tilavuuteensa ja polttoainekulutuk*
seensa onkin PACKARD moottorien teho
ihmeteltävä ja se voimavara, joka aina on
käytettävissä, antaa PACKARD'in ajo*omi*
naisuuksille ja suorituskyvylle sen erikois*
luonteen.
Huolellinen työ ja korin arvokkaan lois*
telias sisustus ja mukavuus muodostavat vii*
meistelyn kokonaisuuden, josta PACKARD'in
mailman maine ja arvo johtuvat.
Kysykää siltä, joka omistaa PACKARD'in.

olevaa vaunua ei enää
voitane kutsua ajanmu*
kaiseksi, ellei siinä olekes*

kusrunkorasvausta.
Mitä jousiintulee,

ovat

nämä

vah*

entisestään

PACKARD 7-heng. umpivaunu.
PACKARD s'heng. avovaunu..
PACKARD JA PAIGE HENKILÖAUTOJEN, AUTORENKAIDEN JA

K ORJAUSTARVIKKEIDEN

-

LOCKWOOD ULKOLAITAMOOTTOREIDEN

PACKARD'IN uusi taka-akseli.

MALLIT JA SELOSTUKSET:
Packard
Malli

Packard 8-s y I.

6-s yI.

Malli

254 hengen Runabout
5*
Phaeton
5'
Sedan
2s
Coupé
2s
Cabriolet Coupé
»
»
»
»

2*4
5=
4s
47'
7*
7=

Malli 443

hengen Runabout
Phaeton
Couné
Club Sedan
»

»

»

»

»

>>

»

»

»

Sedan
Sedan Limousine

»

»

»

Touring

»

2»4 hengen Custom Runabout
5>
Phaeton
Touring
7>
>>
7=
Sedan
7*
Sedan Limousine
»
2*
Coupé
»
5s
Club Sedan
»
2i
Coupé Convertible
Coupé
4*
»
»

»

»

Malli 526—533

|

i

6.303 sm3
109 hv.
18
24
336: 3.46 m; 343: 3.63 m
526: 3.20 m; 533: 3.38 m
38" (965 mm)
38" (965 mm)
56" (1420 mm)
56" (1420 mm)
526: 4.82 m; 533: 5.00
3.23 m
1.74 m
1.82 m
526 32" x 6.00" 533:32" x 6.75" 32" x 6.75"
88 ltr.
i 80 ltr.
!

leveys

j

Renkaat
Bensiinisäiliön tilavuus

Sylinterit ovat L*muotoiset, yhteenvaletut
irroitettavalla sylinterinkannella.

ja varustetut

Painevoitelu hammaspyöräpumpun avulla
kaikkiin kehys*, kiertokanki* ja nokka*akselilaake*
reihin sekä männäntappeihin. Erikoinen sylinteri*

Voitelu

:

voitelu.

Jäähdytys

:

Vedenkierto keskipakoispumpun avulla.

Termostaatti.
Polttoainesyöttö:

bensiinisäiliöstä.

Vacuum*järjestelmällä
Bensiinijohdossa tehokas ben*
Stewart

siinisiivilä.
Kuiva yksileyykytkin.
Vaihdelaatikko: 3 vaihdetta eteenpäin ja yksi
Kytkin:

takaisinottoa

"

4.727 sm 3

Etujousien pituus

:

3V2 (88.9 mm)
5" (127 mm)

j 83 hv.

Takajousien pituus
Koko pituus

Moottori

8

5V 2 (86.9 mm)
5" (127 mm)
"

Suomal. vero h.v
Akseliväli

Koko

Malli 443

6

Sylinteriluku
Sylinteriläpimitta
Iskun pituus
Sylinteritilavuus
Jarrutettuja h.v

»

varten,

Jarrut: Mekaaniset PACKARD*Bendix nelipyörä*
jarrut, jarrurummun läpimitta 14".

Runkovoitelu: Keskus*runkorasvaus 31 eri rasvaus*
kohtaan.
Sähkölaitteet: Starttimoottori Bendix*voimansiir*
rolla vauhtipyörästä ja generaattori, kumpikin
PACKARD Dyneto*mallia. Akkumulaattori 6V.
120 amperituntia. Sytytyssäätö puoliautomaatti*
nen.
Varusteet: Nopeus* ja matkamittari, kello,

bensiini*

mittari kojelaudalla, savukkeensytyttäjä, itsetoimiva
tuulilasinpuhdistaja, takapeili, motomittari, yhdis*
tetty pysähdys*, peruutus* ja takalyhty, hakija*
valonheittäjä kaikissa avomalleissa. Puskurit ja
iskunvaimentajat edessä ja takana, lukittava vara*
pyörä sekä työkalut. B*syl. kaksi varapyörää ase*
tettuna molemmin sivuin edessä.

PACKARD 4:heng. Coupe umpivaunu.
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-
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